
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

577.98االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد580.64936,131,307 االغالق

23المتدولة الشركات0.46% التغير نسبه

10المرتفعة2.66814,825,844(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

12المستقره380

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.8400.760-9.52االسالمي البالد مصرفIHLI0.2800.2903.57الصناعية الهالل

HBAY24.25025.0003.09بابل فندق

BIBI0.4800.4902.08االستثمار مصرف

BBOB0.6400.6501.56بغداد مصرف

BROI0.6500.6601.54األئتمان مصرف

AIRP7.6507.7501.31الزراعية المنتجات

BMNS0.7700.7801.30المنصور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BKUI325,000,00039.91.300كوردستان مصرفBKUI250,000,00026.71.300كوردستان مصرف

BBOB151,233,67618.60.650بغداد مصرفBBOB232,712,57924.90.650بغداد مصرف

AISP94,857,20311.67.080البذور انتاجBGUC215,054,88023.00.340الخليج مصرف

BGUC73,118,6599.00.340الخليج مصرفBIBI89,132,3969.50.490االستثمار مصرف

BSUC50,539,9506.20.900سومر مصرفBSUC56,155,5006.00.900سومر مصرف

BIBI43,406,0505.30.490االستثمار مصرفIHLI31,998,2923.40.290الصناعية الهالل

IBSD18,040,0772.22.420الغازية  بغدادBROI25,033,3342.70.660األئتمان مصرف

900,086,98196.15756,195,61692.80

814,825,844الكلي مجموع936,131,307الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2017/8/7

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد30,349,186,668

4المتدولة الشركات

0المرتفعة30,360,073,668

2المنخفضة

2المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

MTRA0.7800.630-19.23المالي للتحويل الرابطة

HASH8.1007.700-4.94اشور فندق

BZII1.0001.0000.00العراق زين مصرف

BAAI1.0001.0000.00االسالمي العربية مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BZII20,597,466,66867.81.000العراق زين مصرفBZII20,597,466,66867.91.000العراق زين مصرف

BAAI9,750,000,00032.11.000االسالمي العربية مصرفBAAI9,750,000,00032.11.000االسالمي العربية مصرف

HASH12,544,0000.047.700اشور فندقHASH1,620,0000.017.700اشور فندق

MTRA63,0000.00020.630المالي للتحويل الرابطةMTRA100,0000.00030.630المالي للتحويل الرابطة

30,349,186,668100.0030,360,073,668100.00

30,360,073,668الكلي مجموع30,349,186,668الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2017/8/7

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


